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Електронен бюлетин на НСМ 

8/2015 

 
 

Добре дошли в осмия брой на електронния бюлетин на 
Националната селска мрежа (НСМ)! 

 
 

Целта на бюлетина е да бъде интерактивен инструмент, който ви 
осигурява необходимата информация. С кликване върху някой от 
линковете в текста, вие ще бъдете пренасочени към съответния 

уебсайт. 
 
 

Вашият опит, събитие и добра практика могат да станат част от 

следващия брой на бюлетина. Изпратете ни ги на е-поща 

office@nsm.bg 

 

    

mailto:office@nsm.bg
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Конкурс за определяне на най-добра 

практика и най-добър проект  

 

Уважаеми членове на НСМ и приятели, 

Националната селска мрежа обявява конкурс за 
определяне на най-добра практика и най-добър 
проект по три теми от базата данни на добрите 
практики, публикувана сайта на НСМ - 
http://www.nsm.bg/baza-danni-na-nsm 

 

 

 

Конкурсът ще се проведе в периода 10 август – 
15 септември 2015 г. чрез гласуване на всеки 
желаещ за избор на най-добра практика и чрез 
експертна оценка за избор на най-добър проект. 

 

 

               ГГГ   

                        ЛЛЛ   

                                 ААА   

                                          ССС   

                                                   УУУ   

                                                            ВВВ   

                                                                     ААА   

                                                                              ЙЙЙ   

                                                                                       ТТТ   

                                                                                                ЕЕЕ!!!   

 

 

 

 

               ГГГ   

                        ЛЛЛ   

                                 ААА   

                                          ССС   

                                                   УУУ   

                                                            ВВВ   

                                                                     ААА   

                                                                              ЙЙЙ   

                                                                                       ТТТ   

                                                                                                ЕЕЕ!!!   

 

 

 

 

 

 

Всеки може да участва за определянето на най-
добра практика, като гласува само за един 
проект по всяка от трите теми: заетост в 
селските райони, иновации и ВЕИ – вижте 
списъка на практиките по теми.  

Освен да гласувате може да оставите и писмено 
мнение и коментар за избраната от вас най-
добра практика. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsm.bg/baza-danni-na-nsm
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ОПОС - Водено от общностите местно 

развитие 

 
Съгласно Споразумението за партньорство на 
Република България, „Водено от общностите 
местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите 
за интегрирано териториално развитие на 
страната за периода 2014 – 2020 г.   
 
ВОМР е подход, насочен към създаване на 
заетост чрез използване на местния потенциал. 
Чрез подхода се цели подобряване качеството 
на живот и неизоставане в развитието на 
местните общности в селските и рибарските 
райони, както и в териториите със специфични 
характеристики, посочени в Националната 
концепция за пространствено развитие. 
 
Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” 
като се създават Местни групи за действие за 
територии от 10 000 до 150 000 жители. Те 
включват представители на заинтересованите 
страни от местната общност (община/общини, 
бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване 
на максимална публичност, определят 
приоритетите за развитие на територията, която 
представляват и ги включват в Стратегия за 
местно развитие. В изпълнение на Стратегиите 
за местно развитие, се изготвят проекти, които 
могат да бъдат финансирани със средства от 
европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 
 
През периода 2014 – 2020 г. освен средства от 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони и от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, местните групи за 
действие ще имат възможността да включат в 
Стратегиите си допустими дейности и да 
изпълняват проекти чрез осигурено 
финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие и Европейския социален 
фонд. 

 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 
г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.) чрез Европейския фонд 
за регионално развитие предоставя средства на 
местните групи за действие за изпълнение на 
мерки по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 
биоразнообразие” на програмата. 
 
Мерките, които се предвижда да бъдат 
финансирани, са: 
1. Възстановяване на местообитания на видове 
в защитени зони от мрежата Натура 2000, които 
са докладвани в “неблагоприятно-
незадоволително“ състояние. 
2. Организация и провеждане на екологични 
събития. Мярката може да се изпълнява 
самостоятелно, в случай че в рамките на 
територията на МИГ няма видове, за които да се 
изпълняват мерки, финансирани по ОПОС 2014-
2020. 
 
Предвиден ресурс: Приблизително 38 млн. лв. 
 
Размер на безвъзмездната помощ: 100% от 
допустимите разходи. 
 
Допустими бенефициенти: Юридически лица с 
нестопанска цел (вкл. местните групи), общини. 
 

 
 
В допълнение, на интернет страницата на ОПОС 
(http://ope.moew.government.bg/bg/pages/vodeno-
ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102#1) са 
публикувани Указания за местните 
инициативни групи относно включване в 
Стратегиите за местно развитие на допустими 
дейности от приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 
биоразнообразие“ на оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

 

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102#1
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Нови правила за прозрачност  

за бенефициентите по ОСП влизат  

в сила 

 
Държавите-членки от 1 юни 2015 г. трябва да 
публикуват списък на лицата, които получават 
плащания по ОСП. Реформата на Общата 
селскостопанска политика от 2013 г. въведе 
нови правила за прозрачност за 
бенефициентите на ОСП. Министерство на 
земеделието на всяка държава-членка отговаря 
за публикуване на необходимата информация, 
включително името на получателя, количеството 
и естеството на мярката. 
 
Това се вписва в по-широката цел на 
Европейската комисия за подобряване и 
поддържане на високо ниво на прозрачност за 
това как се управлява бюджета на ЕС. 
Прозрачността трябва да бъде балансирана с 
респекта към личния живот на бенефициентите 
и защита на личните данни. Новите правила 
подобряват прозрачността по отношение на 
използването на средствата на ЕС в Общата 
селскостопанска политика и съдействат за 
подобряване на доброто финансово управление 
на тези фондове, като засилват обществения 
контрол върху използването на парите. 
 
Коментирайки упражняването на тези правила 
за прозрачност, комисарят по земеделие и 
развитие на селските райони на ЕС Phil Hogan 
каза: "Важно е, че данъкоплатците оценяват 
важната работа, която фермерите вършат в 
предоставянето на стабилни доставки на 
безопасна и висококачествена храна, 
произведена при зачитане на околната среда, 
хуманното отношение към животните и 
социалните стандарти, които са по-строги от 
тези, пред които са изправени техните 
конкуренти извън ЕС. Надявам се, че тези нови 
правила за прозрачност ще спомогнат на 
широката общественост по-добре да разбере как 
ОСП помага да се отговори на загрижеността на 
обществото - дали чрез системата за директни 
плащания или чрез отделни инвестиционни 
проекти, като например да се помогне на 
младите земеделски стопани, да се 
модернизира селскостопанска техника, да се 
прилагат допълнителни мерки за околната 
среда, или за проекти, допринасящи за по-
широката икономика на селските райони." 
Европейската комисия активира страница с 
връзки към всички интернет сайта на държавите-
членки: 

 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
funding/beneficiaries/shared/index_en.htm 

 http://iacs-
online.dfz.bg/apex/f?p=100:1:3674992951990943  

Тематична работна среща  

за обмяна на опит 

 
 
 
На 24 юли 2015 г. в рамките на Екофест Узана се 
състоя тематичната среща  за обмяна на добри 
практики и добри примери.  
 
Над 30 членове на Националната селска мрежа -
земеделски стопани,  регионални координатори 
на мрежата и представители на МИГ - 
представиха модели на проекти и добри 
практики в областите заетост, иновации и 
възобновяеми енергийни източници, 
финансирани по ПРСР 2007 – 2013.  
 
Предмет на оживена дискусия беше 
провеждането на конкурса за избор на най-добри 
практики и най-добри проекти за програмния 
период 2007 - 2013.   Представено бе 
предложението за страница за гласуване, 
подготвена от екипа на Звеното за управление 
на селската мрежа: http://95.158.147.140/anketa/ 

 
Вижте презентациите от събитието на: 
http://www.nsm.bg/event/tematichna-rabotna-sreshcha-
za-obmyana-na-opit 

 

 
 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=100:1:3674992951990943
http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=100:1:3674992951990943
http://95.158.147.140/anketa/
http://www.nsm.bg/event/tematichna-rabotna-sreshcha-za-obmyana-na-opit
http://www.nsm.bg/event/tematichna-rabotna-sreshcha-za-obmyana-na-opit
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Фокус върху интегрираните проекти 
 

 
На 16 юни 2015 г. Звеното за управление на 
Националната селска мрежа организира 
семинар за набиране на идеи и обсъждане на 
интегрирани проекти. 
 
Семинарът бе насочен към обсъждане на 
интегрирани проекти, финансирани по мерките 
от Ос 1 на СМР 2011-2013 на МИГ и обсъждане 
на взаимовръзките между отделните проекти и 
потенциала за развитие на територията. 
Представители на МИГ и бенефециенти 
представиха проекти, които демонстрираха 
ползите от самите проекти, тяхната 
иновативност, както и потенциала да бъдат 
приложени на други територии. 
 
На 17 юни 2015 г. работата продължи със 
споделяне на опита на МИГ в интегрираното 
развитие на регионите. В рамките на срещата 
бяха представени успешни проекти, 
реализирани по мерките от Ос 3 на Стратегиите 
за местно развитие  2011-2013 на Местните 
инициативни групи.  
 
Представените проекти в двете събития са и 
форма за номиниране на проекти, които ще 
участват в Конкурса за добри практики. 
Награждаването на спечелилите проекти ще 
бъде на финалната конференция на НСМ в края 
на септември 2015 г. 

Презентациите от семинара ще намерите на: 

http://www.nsm.bg/novina/fokus-vrkhu-integriranite-

proekti 

 

 

В периода 03 – 06 юли 2015 г. членове на УС и 

екипа на „МИГ-Исперих” посетиха МИГ „Пеи 

д’Авр” в гр. Дрио – Франция. Целта на 

посещението бе обмяна на опит и проучване 

на добри практики за прилагане на Воденото 

от общностите местно развитие. 
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Новини от членовете на НСМ 

 

Електронният пазар „Градинария” 

посреща първите си потребители 

www.gradinaria-bg.com 

 

 
Първият у нас портал за търговия на едро със 
свежи плодове и зеленчуци „Градинария” беше 
представен пред потребители и медии на 23 
юли 2015 г. Eлектронният пазар е създаден не 
само за членовете на НСГБ, но и за всички 
земеделски производители на плодове и 
зеленчуци. 
Той предоставя възможност на всички 
производители на пресни плодове и зеленчуци 
да предлагат онлайн продукцията си, без да я 
транспортират до най-близкото тържище. 
Търговците също биха могли да зареждат 
своите вериги или преработвателни 
предприятия, като пускат на сайта оферти за 
търсените от тях стоки или избират от 
предлаганите от земеделските производители 
продукти. 
Всеки заинтересован би могъл да разгледа 
сайта, да се регистрира като 
производител/продавач и да започне да качва 
оферти за своята продукция. 
Ако срещнете каквито и да е затруднения, не се 
колебайте да потърсите разяснения, контактите 
са на сайта. 
 

 
 
„Сайтът е много добър, ясен и лесен за 
ползване, хареса ми и смятам, че ще ни е много 
полезен”, каза Жасмина Костадинова от Бургас, 
един от първите потребители на „Градинария”. 

Тя намира, че електронният пазар е добре 
организиран и се надява купувачите също бързо 
да го открият и оценят. „Дано да се 
заинтересуват от това, което ние като 
земеделски производители предлагаме”, 
допълни Костадинова. 
Тя и нейното семейство отглеждат круши, а 
градината им била още млада, затова и добивът 
тепърва ще расте, но отсега разчита, че 
„Градинария” ще й помогне да се справи с 
реализацията на очакваната по-голяма реколта. 
 

  
Министър Десислава Танева подкрепи старта 

на „Градинария” 
 
Министър Десислава Танева поздрави 
организаторите за начинанието, което може да 
стимулира пазара на свежи плодове и зеленчуци 
в България. „Това е стъпка към развитието на 
секторите за плодове и зеленчуци, а те са 
приоритет за нас”, каза Танева. Тя изрази 
увереност, че порталът ще допринесе за 
скъсяване на веригата „производител – 
потребител”. 
Секретарят на НСГБ Мариана Милтенова 
представи портала „Градинария” и неговите 
функционални възможности. 
„Сайтът осигурява директна среща в реално 
време в уебпространството между продавач и 
купувач, от които зависи да се договорят 
помежду си, за да сключат сделка”, каза 
Милтенова. Тя обясни, че липсата на къси 
вериги за доставка е предизвикала съюза да 
предложи модерно решение за проблема. 
Милтенова допълни, че виртуалният контакт ще 
спестява на участниците в електронния пазар 
време, средства и енергия. 
Председателят на НСГБ Слави Трифонов 
припомни проблемите в пазара на плодове и 
зеленчуци, които са предизвикали съюза да 
предложи съвременно решение. Участниците в 
срещата приветстваха появата на електронния 
пазар „Градинария” и пожелаха успех на 
платформата. 
Електронният пазар „Градинария” е създаден по 
проект „Модерна търговия” и се изпълнява от 
Националния съюз на градинарите в България 
(НСГБ) с подкрепата на Фондация „Америка за 
България”. 

http://www.gradinaria-bg.com/
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Новини от регионалния координатор  
 

Развитие на общ пазар  
за земеделски култури  

в трансграничния регион - Комуна 
Росеци, окръг Кълъраш, Румъния – 

Община Силистра, България 
 

Възможностите за интегриране на дейности 
между Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния – България 2007-2013 
и Програмата за развитие на селските райони 
през новия програмен период бяха обсъждани 
на 15 юли 2015 в град Силистра. Събитието e 
част от проект “Развитие на транспортна 
инфраструктура в трансграничната зона Росеци, 
окръг Кълъраш – с. Бабук и Срацимир, Община 
Силистра”, финансиран по програма ТГС. 
Благодарение на проектните дейности ще бъдат 
реновирани пътища от общинската пътна мрежа, 
които да улесняват достъпа на селскостопански 
стоки до общ румъно-български пазар. Така 
подобряването на транспортната 
инфраструктура и по-ефективната логистика и 
достъпност ще влияят положително върху 
свободното движение на продукция между 
пазарите от двете страни на Дунав. 
 
От българска и румънска страна присъстваха 
представители на местната власт и общинската 
администрация, както и повече от 30 
селскостопански производители. 
 

 
 
Ръководителят на проекта за Община Силистра 
инж. Валери Георгиев разясни, че участъкът от 
четвъртокласната пътна мрежа между селата 
Бабук и Срацимир, който подлежи на ремонтни 
дейности, е с дължина 10,62 км и се финансира 
с 2 889 201,16 евро. Той подчерта, че пътят е от 
голямо значение за добрите транспортни връзки 

на област Силистра със съседните области - 
Шумен, Добрич, Русе и Разград. 
 
Кметът на Комуна Росеци Николае Ръжовяну 
също изрази увереност, че рехабилитирането и 
на румънския участък от 15 км ще улесни 
мобилността на населението на Дунавския 
регион и ще подобри физическата среда и 
качеството на живот в по-малките общини. 
 
В тази връзка директорът на ОД Държавен фонд 
"Земеделие" г-жа Христина Николова направи 
кратко представяне на възможностите пред 
земеделските производители (в частност 
плодове и зеленчуци) за кандидатстване по 
схеми и мерки, финансирани от Европейския 
фонд за развитие, както и вариантите, по които 
местните производители в Силистра, България и 
Росеци, Румъния, да осъществяват 
сътрудничество и да развият икономическия 
потенциал на региона. Акцент в дискусията беше 
коалирането на производители от населените 
места в двете общини и износът към пазари в 
трети страни. 
 

 
 
По време семинара бяха дискутирани още 
добрите практики за опазване на културното 
наследство в селските райони. За румънските 
производители беше особено интересно 
посещението на земеделската кооперация в с. 
Бабукт, където те имаха практическа възможност 
да обмен на добри практики в селското 
стопанство със своите български колеги. 
 
Подобна допълняемост на проекти и програми и 
на резултатите от тях увеличават ефекта от 
успешното усвояване на Еврофондовете.  
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Кайнарджа стана член на Мрежата 

„Места на мира“ 

 

През 2014 г. в село Кайнарджа, Силистренско, 
по проект по ПРСР бе изграден Туристически 
посетителски център музей. В туристическия 
посетителски център се съхраняват исторически 
и етнографски материали, някои от които дарени 
от Русия.  
 
С откриването на центъра бе отбелязана 240-та 
годишнина от подписването на Кючуккайнард-
жанския мирен договор между Руската и 
Османската империи през 1774 г., завършила с 
подписване на мирен договор в Кайнарджа.  
 
Преди 6 години бе открит паметник в чест на 
руската императрица Екатерина Велика. 
Изграден е историко-мемориален комплекс 
около Кючук-Кайнарджанската чешма. 
 

 
 
Тази година, като продължение на работата по 
туристическия център музей, в Кайнарджа на 2 
юни се проведе 9-та среща на международната 
Мрежа на местата на мира, в която членуват 
населени места в Европа, където са били 
подписани мирни договори. Към момента в 
мрежата участват 9 страни – Португалия, 
Германия, Холандия, Словакия, Испания, 
Унгария, Хърватска, Турция и България. В 
нашата страна нейни партньори са община 
„Средец“ в София и Европейският институт за 
културен туризъм „Еврика“ – България. 
 
В тържествената част на форума, вкл. в 
представянето на Посетителския център в 
Кайнарджа край световноизвестната 
Кючуккайнарджанска чешма, областният 

управител Стоян Бонев и кметът на общината 
Любен Сивев приветстваха гостите. Кайнарджа 
се присъедини като член към Мрежата „Места на 
мира“. 
 
На проведената конференция председателят на 
асоциацията Едуардо Басо направи презентация 
за извършените дейности през изминалата 
година и представи вижданията на Асоциацията 
за бъдещата работа. Имаше обстойна дискусия 
по различни теми, една от които бе 
кандидатстването до Европейската комисия със 
съвместен проект “Маршрути на мира”. 
 
Точно в 12.00 часа, по време на звука от 
сирените, всички участници и гости на 
конференцията почетоха паметта на загиналите 
за мира и благоденствието на България. По-
късно бе единодушно подкрепена съвместна 
декларация в защита на мира по целия свят, 
наречена “Декларацията от Кайнарджа”. 
 
С членството си в Мрежа „Места на мира“ 
Кайнарджа като място на подписан важен мирен 
договор от 1774 г. между Руската и Османската 
империи спечели нови приятели и посетители. 
„Над 3 000 са годишно запознаващите се с 
туристическия обект в Кайнарджа – ученици, 
студенти и любители на историята от цялата 
страна, но още от Русия, Румъния и гости от 
други страни", сподели Дафинка Станева, 
уредник в експозицията. 
 
Провежданият от близо 15 години събор „Край 
чешмата – под върбата“, който стана факт и тази 
година, също е един от поводите за посещение 
на туристическата и историческа 
забележителност. В поредното издание на 6 юни 
участваха близо 50 групи от областите 
Силистра, Добрич, Варна и Търговище, както и 
над 20 индивидуални изпълнители. 
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Новини от МИГ 

 

Работно посещение на Местна 

инициативна рибарска група  

"Високи Западни Родопи" в регион 

Гоце Делчев, организирано от Бизнес 

инкубатор - Гоце Делчев 

 

Как умело да се използват природните ресурси, 
културното наследство, човешкото въобръжение 
и вдъхновение, за да се създаде незабравим 
туристически продукт се опитаха да "откраднат" 
и приложат в своята територия представителите 
на МИРГ. 

Насладиха се на неповторимата Омая, където в 
пълна хармония и с много вкус се съчетават 
гора, вода, вълшебни къщички и даряват 
красота и покой; на еко-селище "Белите скали" - 
прекрасна практика как от бивша мраморна 
кариера може да се направи невероятно 
местенце с еко-къщички с мебели от драно 
дърво, водни площи за риболов и отдих, спортни 
съоръжения за деца и възрастни и вкусна кухня; 
чара на родопските къщи на етнографски 
комплекс Лещен, с невероятната атмосфера на 
галерията на Борис Христов и автентичните 
разкази на Стойка Дишлянова и барбекюто в 
Четрафиловата къща - където всяка стая е 
различна; опитаха пърленките приготвени в 
истинска пещ в "Шапковата къща" в Делчево, не 
подминаха избата на "Гълабовата къща" 
издълбана някога под мегдана и чуха разказите 
на сърцатата Татяна; опитаха ароматното кафе 
на Гребна база Огняново, докато се запознаваха 
с възможностите за отдих и спорт и, разбира се, 
термалните води на курорта в с. Огняново. Да 
докоснат и нахранят животни като сърнични, 
елени, муфлони, зайчета, пауни, пони, лебеди в 
общинския зоо-парк в Хаджидимово ги покани 
Кръстю Воденичаров, а после пристъпиха в 
хаджидимовския манастир :Свети Георги" с 
чудотворната икона -със стара история, 
оцелявала в пожари и според разказите творила 
чудеса. Посещението е в рамките на проект 
"Разнообразяване и популяризиране на 
туристическите продукти и услуги в рибарска 
област Високи Западни Родопи" 
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МИГ Чирпан сподели опит с колегите 
си от МИГ „Натиблей”, о. Сицилия, 

Италия 

 

МИГ Чирпан сподели опит с колегите си от МИГ 
„Натиблей”, о. Сицилия, Италия. Пътуването се 
проведе в периода от 18 - 22 май 2015 г. 

По време на посещението участниците се 
срещнаха с представители на МИГ „Натиблей”, 
Директорът на МИГ г-н Себастиано Ди Мауро 
представи особеностите на територията и опита 
на екипа по прилагането на СМР. 

 

Представителите от МИГ Чирпан се запознаха с 
местни предприемачи и бенефициенти по 
проекти ЛИДЕР, с които обмениха опит и идеи. 
Групата от България посети обекти, изградени с 
помощта на европейско финансиране по линия 
на МИГ. Акцент в развитието на местните 
предприемачи са свързани с разширяването на 
бизнеса и диверсификация на дейностите. 

 

Бяха посетени следните обекти на 
бенефициенти: 

>> „Оро Д’Етна” – семейна фирма, производител 
на мед и продукти на медена основа, зехтини, 
вина и маслини със зала за дегустации и 
фирмен магазин за продажба на крайни клиенти. 

>> „Корсино – сладките традиции” - сладкарски 
цех и сладкарница, семеен бизнес от 1889 г. за 

производство на ръчно изработени сладкиши по 
традиционни рецепти с бадемово брашно – 
типичен за района продукт. 

 

>> Албарезеда – Комплекс за агритуризъм: 
кравеферма и къща за гости; 

>> Феудо Баули – селска къща за гости със 
семеен ресторант, предлагащ изцяло местна 
кухня и напитки – собствено производство;  

>> Borgo degli Ulivi – Земеделска ферма с 
маслинови насаждения и кравеферма, 
осъществила проект за диверсификация на 
дейностите чрез предлагане на места за 
настаняване и организиране на дейности на 
открито: спортни състезания, събития, чествания 
и др. 

 

>> Ла Трота – семейна фирма, реализирала 
проект по ЛИДЕР за построяване на развъдници 
за риба и разширяване на съществуващата 
материалната база с нови помещения за 
предлагане на храна и организиране на събития. 

>> Среща - разговор в седалището на МИГ 
Натиблей с представители на МИГ Madonie, 
Институт за развитие на кадри и придобиване на 
организационни умения и Агенция за развитие 
на Централна и Западна Сицилия. 

Посещението в Сицилия премина изключително 
успешно и по време на срещите многократно се 
обсъждаха идеи за сътрудничество по линия на 
различни европейски проекти за развитие на 
селските райони в програмния период 2014 – 
2020 г. 
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Мобилна информационна кампания 

за разгласяване на резултатите от 

прилагане на Стратегия за местно 

развитие на МИГ ,,Преспа’’ 

На 8, 9 и 10.06.2015 г. бе проведена мобилна 

информационна кампания в 12 населени места 

на територията на Местна инициативна група 

,,Преспа’’- общини Баните, Лъки и Чепеларе. 

Срещите бяха проведени в селата Хвойна, 

Павелско, Орехово и Забърдо от община 

Чепеларе, Борово, Белица, Дряново и Манастир 

от община Лъки, Давидково, Стърница, 

Оряховец и Малка Арда от община Баните.  

Информационната кампания беше организирана 

от фирмата изпълнител ,,Рив Консулт 2013’’ 

ЕООД и имаше за цел да представи на местната 

общност степента на изпълнение на заложените 

цели в Стратегията за местно развитие на 

МИГ,,Преспа’’ до момента, както и да запознае с 

очакванията и визията на прилагане на подхода 

Лидер в следващия програмен период на ПРСР 

2014 - 2020 г.  

Експертите на МИГ,,Преспа’’ презентираха 

обявените приеми от 2012 до 2014 г., приетите 

проекти и в детайли проектите със сключени 

договори, както и степента на тяхното 

изпълнение. В дискусия с присъстващите на 

срещите бяха обсъдени ползите от изпълнение 

на проектите за територията, актуалните 

проблеми на местните жители, бизнес, 

земеделски стопани и възможностите те да 

бъдат заложени за решаване в бъдеща 

стратегия за местно развитие. Жителите на 

селата споделиха пречките и тежестите, 

възпрепятствали ги да кандидатстват като липса 

на финансов ресурс, дълги и тромави процедури 

за прием и одобрение и др.  

Отчитайки недостатъците при прилагането на 

подхода на местно ниво, все пак се наложи 

общото схващане, че той носи ползи и помага за 

подобряване на влошеното качество на живот в 

малките населени места и трябва да продължи 

да работи на територията на МИГ ,,Преспа'' 
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Обмяна на опит между  

МИГ ,,Преспа’’ и МИГ ,,Харманли’’ 

 

В периода от 15.06.2015 г. до 17.06.2015 г. се 
проведе среща с цел обмяна на опит между 
екипите и членовете на Управителния съвет на 
МИГ ,,Преспа’’ и МИГ ,,Харманли’’. Главна цел 
на това работно посещение бе да развие 
административния капацитет на потенциалната 
МИГ и уменията за съвместна работа на екипа с 
друга Местна инициативна група. Обмяна на 
идеи, добри практики и усъвършенстване на 
капацитета при прилагане на СМР на МИГ 
Преспа и възможности и поглед към новия 
програмен период на ПРСР 2014-2020г. 

 
При срещата бе споделен опит при прилагане на 
стратегиите за местно развитие на териториите 
на двете МИГ, срещнати трудности и намерени 
решения при администриране и оценка на 
проектите, при подпомагане на бенефициентите 
в процеса на изпълнение и отчитане на 
проектите. Домакините от МИГ ,,Харманли’’ 
споделиха, че имат подписани 35 договора за 
финансиране по СМР, като вече 12 от тях са 
изплатени. Очертани бяха вижданията за 
развитие на структурите през новия програмен 
период и реализирането на подхода ВОМР през 
този период. 
 
Бяха посетени обекти по реализирани проекти 
към Стратегия за местно развитие на МИГ 
,,Харманли’’. Представителите на двете местни 
инициативни групи посетиха село Българин, 
където е изпълнен проект по реконструкция на 
улицата край училището в селото. Бе посетен и 
масив с лозови насаждения по проект към МИГ 
,,Харманли’’ в село Коларово. Инвестицията е по 
мярка 121 ,,Модернизиране на земеделските 
стопанства и включва закупуване и създаване на 
трайни насаждения и закупуване на нови 
машини, съоръжения и/или оборудване за 
обработка. Проектът е изпълнен и е подадена 
заявка за възстановяване на извършените 
разходи. 

 
Двата екипа посетиха рекламна къща ,,Антали’’, 
Харманли, оборудвана с модерна техника и 
съоръжения за дейността на 
микропредприятието по проект към СМР на МИГ 
,,Харманли’’, мярка 312. При посещението се 
забеляза ползата от закупеното оборудване, 
като на територията на общината това се явява 
едно от работещите микропредприятия. 
Рекламна къща „Антали” покрива почти на 90% 
пазара на рекламни и информационни 
материали на територията на МИГ Харманли.  

 
В края на периода 2007-2013 г. на ПРСР и 
подготовка за новия програмен период и 
предстоящото изготвяне на нови стратегии за 
местно развитие и прилагане на ВОМР (Водено 
от общностите местно развитие) посещението бе 
полезно с изграждане на една обща визия и 
възможности за оживяване на населените места 
за всяка МИГ. Споделянето на работещите 
механизми за активизиране на инициативността 
на местните хора като цяло и изграждане на 
съзнание за решаване на проблеми на местно 
ниво чрез европейски средства е важна част от 
процеса за промяна в стереотипите, че 
промяната трябва да дойде отвън. Извън 
глобалните цели се споделиха и работни 
детайли при решаване на ежедневни задачи, 
свързани с прилагането на Стратегиите и 
подхода ,,Лидер’’ 
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Нови удобни и съвременни придобивки за 4 

села на територията на община Лясковец, 

изградени със средства от Стратегията за 

местно развитие на Местна инициативна 

група "Лясковец - Стражица", финансирана 

по Програмата за развитие на селските 

райони. Благодарение на единствената 

успешно работеща Местна инициативна група 

на територията на област Велико Търново 

продължаваме да променяме населените 

места в община Лясковец и да създаваме по-

добри условия за спорт и отдих. 

 

 

 

 

Екипът на МИГ Добричка взе участие 

в Третия международен фестивал  

на МИГ в Биоград на Мору, Хърватия 

Това е най-голямото международно събитие от този 
ранг, което събира и обединява представители на 
МИГ от различни страни, като презентира 
разнообразни продукти и услуги от техните територии. 
Любезни домакини и организатори на срещата бяха 
МИГ Лаура, чийто териториален обхват включва общо 
13 града и общини. 

Тазгодишният фестивал събра 56 организации от 
седем различни страни: България, Румъния, Полша, 

Чехия, Словения, Латвия и Хърватия. В изложението 
взеха участие над 350 изложители - туристически 
организации, малки и средни предприятия, занаятчии 
и семейни ферми, които имаха възможност да 
покажат своите продукти и услуги както пред местната 
общност, така и пред над 20 хиляди туристи от цял 
свят. 

Участниците и гостите на събитието се насладиха на 
автентични местни храни, качествено вино, мед, 
месни, млечни и др. продукти, произведени 
директно от „малките” земеделски производители. 

Представени бяха сувенири и платна, изработени от 
естествени материали. 

На международното изложение бяха показани добри 
примери в областта на производството и 
предлагането на био продукти – качествени месни, 

млечни и захарни храни, вина, етерични масла и др. 
Демонстрирани бяха и добри практики на ефективно 
взаимодействие между земеделски производители и 
туристически оператори и агенции, които презентират 
и популяризират местния продукт. 
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Проведе се трета международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР 

 

В периода 22-25 юни 2015 г. Министерството на земеделието и храните съвместно със Звеното за 

управление на Националната селска мрежа организираха Международна конференция по подхода 

ЛИДЕР/ВОМР, която се състоя в гр. Пловдив. Домакини на събитието бяха две от финансираните 

местни инициативни групи в страната - МИГ „Раковски” и МИГ „Тракийско-родопска яка”. 

В конференцията взеха участие близо 140 представители на управляващи органи, разплащателни 

агенции, местни инициативни групи, Национални селски мрежи и ЛИДЕР асоциации от България, 

Румъния, Македония, Франция, Турция, Грузия и Италия. Във форума взе участие и г-жа Каролина 

Ясинска, представител на Европейската комисия, отговарящ за изпълнението на подхода 

ЛИДЕР/ВОМР. 

Конференцията беше открита от Стефан Спасов, началник отдел „Мерки по ос 4“ в МЗХ, в 

присъствието на Любен Татарски, началник на политическия кабинет на министъра на земеделието 

и храните Десислава Танева, нейния френски съветник Стефан Робер и заместник областния 

управител на Област Пловдив д-р Христо Грудев.  

В конференцията участваха представители на Франция, Румъния, Унгария, Гърция, Италия, както и 

на страни извън ЕС, които имат интерес към прилагането на подхода ЛИДЕР - Турция, Македония и 

Грузия.  

Целта на форума бе да бъдат представени добрите практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР 

през програмния период 2007 – 2013 г., както и да се обменят идеи, ноу-хау, натрупан опит и 

информация за изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие през периода 

2014 – 2020 г. 

Българските добри практики на форума представиха МИГ „Раковски“, МИГ „Брезово, Братя 

Даскалови“ и МИГ „Тракийско-родопска яка”.  
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Добри практики 
 

Услуги за първична дентална помощ в община Харманли 
 

„Амбулатория за индувидуална практика за първична дентална помощ д-р Севдалин Павлов” ЕООД 

("АИППДП - Д-р Севдалин Павлов” ЕООД) е регистрирана през 2003 г. Предоставя стоматологична 

помощ и профилактика на територията на гр. Харманли. През годините обхватът на денталните 

услуги, за които се грижат двама стоматолози, се разширява. Д-р Павлов сам усъвършенства 

квалификацията си в областта на денталната хирургия и имплантология. 

По проекта е закупено модерно оборудване, което спомага за  подобряване и разширява вида и 

качеството на денталните услуги. Оборудването се състои от 22 позиции, като сред основните  са:  

 Зъболекарски стол с електро-хидравлично задвижване и автоматизирана система за 
дестилирана вода, аспирация, рефлектор за добра видимост, рамо за монитор, докторски и 
асистентски стол. Тази компактност на оборудването осигурява синхронен и непрекъснат режим 
на работа при различните стоматологични операции.  

 Избелваща система за почистване на зъбния камък, зъбната плака и налепи. Основната цел на 
такова почистване е да предотврати развитието на пародонтално заболяване и/или възпаление 
на венците - гингивит или стопяване на костта. 

 

 Аспирационна система; 
 Стерилизационна уредба, опаковъчна машина, дестилатор за вода;  
 Дентален диоден лазер; 
 Безжичен ендодонтски микромотор, служещ за безопасно и безкомпромисно почистване на 

коренови канали; 
 Микромотор за хирургия и имплантология.  

Останалите позиции допълват основното оборудването и по този начин дават възможност „АИППДП 

Д-р Севдалин Павлов” ЕООД да извършва почти всички известни дентални манипулации. 

Преди инвестицията по настоящия проект част от скъпите манипулации (хирургия, имплантология, 

избелвания) са извършвани от колеги на д-р Павлов поради липса на оборудване. След 

изпълнението на проекта всички тези манипулации се извършват в „АИППДП Д-р Севдалин Павлов” 

ЕООД, а д-р Павлов и екипът продължават да повишават специализацията си за използване на 

нови и иновативни техники. Те са уверени, че с реализирането на настоящия проект ще продължи 

тенденцията на увеличение на пациентите, както и вида и качеството на услугите, които предлагат. 

Благодарение на инвестицията по проекта „АИППДП Д-р Севдалин Павлов” ЕООД има най добрата 

практика на територията на община Харманли. 

След реализиране на проекта в амбулаторията работят трима лекари, една медицинска сестра и 

една санитарка. 
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Ремонт на църквата „Св.Св. Кирил и Методий“ в с. Добротица 

Църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ e разположена в село Добротица, община Алфатар, област 

Силистра, и е построена през 1899 г. с дарение на местни жители. Тя е средище на духовен живот 

за жителите както на Добротица, така и на близките села. Ремонтни дейности не са правени 

десетилетия наред. Църквата е жизнено необходима за запазването на местната идентичност и 

поддържането на християнската религия в района, която стои в сърцето на местната общност. 

Освен това, църквата е ценно място за срещи за местните и потенциална туристическа атракция.  

Проектът подпомага основни ремонтни дейности като: ремонт на покрива, ремонт на външната 

фасада и интериор;  инсталиране на външно осветление; смяна на вътрешни инсталации; смяна на 

рамките на прозорците; изграждане на система срещу наводнения и защита против влага; 

реконструкция на каменната ограда; осигуряване на достъп за хора с увреждания; обновяване на 

района около църквата – зелени зони, алеи и места за усамотяване.   

Местният свещеник лично се ангажира с проекта и това довежда до по-лесното и гладко 

осъществяване на планираните дейности. Свещеникът отец Георги има собствена ферма, 

подпомогната от Мярка 112 на ПРСР. От 2010 г. фермата му се трансформира в биологична и е 

подпомогната от Мярка 214. Участието му в тези мерки на ПРСР допринася за желанието му да 

участва активно за реализирана на проекта. Сега той планира да работи за  ремонтиране и на други 

църкви в общината. Свещеникът обмисля създаването на неделно училище, за да обедини 

членовете на общността около християнските ценности. 

 

 

 

Този проект постигна възстановяване на 114-годишна църква в с. Добротица. Също така допринесе 

и за поддържане на културното наследство в района. Проектът се очаква да подобри качеството на 

живот на членовете на общността и да привлече туристи. 
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Модерна техника – гаранция за ефективен агробизнес в основата  

на една европейска животновъдна ферма 
 
На територията на МИГ „Западна Стара планина – Копрен - Миджур” има благоприятни  природни 
условия  за развитие  на  животновъдство, благодарение   на   естествените   пасища   и   
ливади.   В   района   на   община   Чипровци   съществуват   дългогодишни   традиции   в   

животновъдство. По‐голямата  част  от  стопанствата  в територията са ферми, в които се 

отглеждат до  10  овце или кози.  

Земеделският производител (ЗП) Петьо Кръстев e завършил ветеринарна медицина и започва   
дейността   си  на земеделски стопанин през   1995   г.   с отглеждането на 3 крави. Към момента в 
стопанството се отглеждат над 54 крави. Фермерът развива дейността си в двете основни и 
взаимно допълващи се направления в селското стопанство – животновъдство (млечно 
говедовъдство) и растениевъдство, изразяващо се в отглеждането фуражни култури – косене, 
събиране и балиране на люцерна и естествени ливади. Стопанисва над 350 декара естествени 
ливади, собствена и наета земя, които попадат под регулацията на екологичната мрежа „НАТУРА 
2000”. 

Петьо Кръстев е  бенефициент    по   мярка  213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани 
с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони. Фермата на ЗП Петьо Кръстев е категоризирана първа група - изпълнени са изискванията 
на регламент 853/2004/ЕС към сградите и оборудването. Произвежданото мляко отговаря на 
Европейските стандарти за качествено мляко, което спомага   за   сключване   на   договор   за   
изкупуване   на   млякото   при гарантирана реализация на по-висока цена. 

Настоящият проект е добра практика за развитие и налагане на дейността на Местната инициативна 
група „Западна Стара планина – Копрен - Миджур” сред местната общност. Земеделският 
производител (ЗП) Петьо Кръстев за дълго време е първият и единствен бенефициент на 
Стратегията за местно развитие. След успешното реализиране на проекта в територията на 
действие на МИГ, проявиха интерес и други земеделски стопани и дребни предприемачи за 
реализиране на инвестиции, чрез мерките на Местната стратегия за развитие.  

С реализацията на настоящия проект фермерът модернизира наличната техника в земеделското си 
стопанство. Чрез закупената техника – трактор, плуг, челен товарач, тороразпръскващо ремарке - се 
стреми да увеличи двойно размера на стопанисваните площи по отглеждането на фуражни култури 
за производството - от една страна, на груб фураж, необходим за изхранването на животните в 
стопанството, и от друга - за реализирането на значителен по обем продукция (бали сено) на 
пазара. Освен увеличаване на стопанисваните декари земи за фуражни култури с част от 
закупената техниката по проекта е постигнато модернизиране и механизиране на процеса по 
хигиенно поддържане на животновъдния обект. 

    

 

 



 18 

 Възстановяване на пристройка за сарашки стоки и къща за гости  
"В сарачийницата“ 

 

Христо Христов е завършил институт за учители в 
град Габрово и се специализира в производството 
на изделия от лицева кожа, по-конкретно - в 
сарашки услуги. Той  решава с помощта на МИГ 
Троян – Априлци да приложи проект за развитие на 
бизнеса си и по този начин да допринесе за 
съхранение на занаятчийската традиция в района. 
Сарачеството е символ на ръчен труд и е запазен 
като бутиков занаят. В неговото ателие може да 
видите, закупите или поръчате майсторски 
изработени колани, чехли, юзди, хамути и други 
аксесоари за коне и каруци. Всички предмети се 
изработват ръчно или с крачно задвижвана шевна 
машина.  

Проектът се осъществява в община Априлци, област Ловеч, с основна цел възстановяване на 
пристройка, използвана за работилница за сарашки изделия и къща за гости. Дейностите по проекта 
са насочени към подобряването на жизнеспособността на бизнеса и туризма в района.   

Основните дейности, изпълнени по време на проекта са: построяване на къща за гости в Априлци; 
възстановяване на сграда и превръщането й в работилница за сарашки стоки; закупуване на 
нужното оборудване за финализирането на двете постройки. 

 

Малката къща за гости „В сарачийницата” е построена и оборудвана, като може да настани до 4 
гости. Тя предлага място с барбекю и разходка с коне. Занаятчийската работилница се използва за 
организиране на изложби с местни сарашки стоки. Туристите имат възможност да наблюдават как 
се правят продуктите, както и да пробват собствените си умения. Очаква се тези дейности да 
доведат до повишаване в продажбите и производството, но също и да популяризират местните 
традиции. Проектът също така осигурява и нови работни места.  

Интеграцията в различни дейности и сектори се счита за важно условие в популяризирането на 
жизнеспособността на проекта за дълъг период от време. 

 

Международна научна конференция “Екологичен и селски туризъм – 

предизвикателства и перспективи” 
На 18 и 19 юни 2015 г. в Бургас се състоя международна научна 

конференция на тема: “Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и 

перспективи”. Конференцията бе организирана от университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” и  Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм 

(БАЕСТ) и бе посветена на 20 годишнината от създаването на БАЕСТ.  

Изследователи, преподаватели и специалисти от сферата на туризма 

представиха в 26 доклада различни аспекти, отнасящи се до състоянието и 

развитието на природопознавателния и селски туризъм. Особен интерес 

предизвикаха докладите за устойчивостта в туризма, за границите на 

автентичността при фолклорните обреди, за маркетинговия подход в 

развитието на екотуризма, проблемите и възможностите за развитие на 

такъв туризъм в природен парк "Странджа", за възможностите за развитие на алтернативен туризъм 

в Софийска област, за каналите за дистрибуция на еко- и селски къщи за гости в България, за 

иновациите в селския и екотуризъм, както и за природозащитния център "Пода" на БДЗП като 

средище за развитие на екотуризъм.  Участниците  в научната конференция посетиха и самия 

природозащитен център на БДЗП и на място се запознаха с изключителните му възможности и 

постижения.  
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПРОЕКТИ 

Да станем двигатели на промяната в селските райони 

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и активност в селските райони и 

засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт в тези райони на 

Европа. Специфичните цели са свързани с разработване, тестване и мултиплициране на 

интегрирана концепция и програми за съвместно обучение на граждани, политици и служители в 

администрацията в селските райони, което да насърчи активното гражданство. 

Първата фаза на проекта включваше: 

 серия от срещи за споделяне на опит и добри практики, конференции и семинари в Германия, 

България и Чехия; 

 проучване на нуждите от обучение сред представители на гражданското общество, местната 

администрация и политиците в селски райони в трите страни; 

През втората фаза бяха осъществени следните ключови дейности: 

 разработена бе  обща европейска концепция и национални програми за обучение в селските 

райони; 

 въз основа на общата концепция и разработената в рамките на проекта пилотна методология, 

през 2014 г. бяха организирани тестови курсове / пилотни обучения, насочени към  повишаване 

на активността и оптимизиране на взаимодействието между граждани, политици и 

администрация (което би могло да доведе до подобряване на живота на хората в селските 

райони на Европа). 

Девет месеца след провеждане на обученията (в периода април - май 2015 г.) се обърнахме към 

някои от участниците, с молба да споделят как оценяват ползата от обученията (след изминалото 

време) и от какви нови познания имат нужда. 

Анка Апостолова (НПО от гр. Айтос) споделя: "Удовлетворена съм в максимална степен, от 

придобитите знания и умения по отношение на примерите за по-добро управление на местно ниво". 

Билгин Асанов (НПО от Борино) смята за полезни засегнатите теми като: как да влияем на местното 

развитие, как да мотивираме хората за промяна, работата в мрежа на местно ниво. Препоръчва 

повече разговори с активни лидери с опит на местно ниво, от които може да се почерпи ценен опит 

и организиране на обменни посещения в различни райони. 

Евдокия Уколова от общинската администрация в Елена споделя, че в резултат на обучението се е 

повишила гражданската активност в общината и гражданите, които са участвали в него, активно са 

се включили в обсъждането на местния бюджет. 

Част от анкетираните споделят, че искат да разширят познанията си относно: 

 развитието на културния живот на местно ниво (Виктория Славчева, НПО от гр. Елена); 

 ангажирането на младите хора в работата на местната общност и в подкрепа на общините с 

малък капацитет (Анка Съблева, политик от община Раковски); 

 взаимодействието между частния бизнес и местната власт в развитието на общината 

(Владислав Шишков, НПО от гр. Троян); 

 практическото реализиране на проекти, работата на МИГ и темповете на развитие в други страни 

от ЕС - във връзка с новия програмен период (Маргарита Перникова, представител на 

общинската администрация в Белене); 

 как като граждани ефективно да участваме в развитието на общината (Сезгин Местан, общински 

съветник от Черноочене) 
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Всички анкетирани дават много добра оценка за структурата и съдържанието на обучението, 

организирано от Сдружение «Болкан Асист» в рамките на проекта «QuaPro” и препоръчват на 

сдружението да продължи да предлага подобни обучения, разширявайки темите и обхвата. 

 

Новини от ЕМРСР 
 

Фокус група "Нови участници във фермерството": уроци за насърчаване на 
иновациите и предприемачеството 18-19 юни 2015, Лисабон, Португалия 

 
 

Росица Джамбазова, 
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев 

 
Първата среща на 20 експерти от Фокус група "Нови участници във фермерството" се проведе в 
Лисабон, Португалия, на 18 и 19 юни 2015 г. Експертите са от научно-изследователски институти и 
университети, нови фермери, идващи от други сектори, бизнес подкрепящи организации като 
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев и агро-инкубатор в Монпелие, Франция, иновационни агенти, 
консултанти в земеделието, клъстър за органично земеделие. 
 
Дискусията, фокусирана и ефективна, разгледа темите: кои са "новите" във фермерството, какъв е 
техният профил, от какви сектори идват и започват фермерство, и с какъв опит са, с какви пречки се 
сблъскват, какво може да се научи от тях за нови подходи във фермерството, уроците им по 
отношение на иновации и предприемачество в земеделието. 
 
Източна Европа бе преставена от Росица Джамбазова, България, и Триин Луксеп, Естония. 
 
Българският пример за нови участници във фермерството бе високопланинската ферма за месо 
Линбул (https://farmhopping.com/bg/ферми/BG/7), където семейство строителни инженери прилага 
опита си, натрупан в строителния частен бизнес, в земеделието, прилагайки нови технологии, 
директен маркетинг и използване на социалните мрежи. 
 

 
 

https://farmhopping.com/bg/ферми/BG/7
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Младият представител на Финландия, който идва от ИКТ сектора във фермерството, бе много 
впечатлен, че Павлин и жена му, собственици на Линбул, поддържат блог с практични съвети, 
споделяйки собствения си опит, и отговарят на въпроси. 
 
Интересен бе френският агро-инкубатор, който предоставя земя, техника и съвети на желаещите да 
станат фермери. 
 
Младата италианка Винчеца от Сицилия използва образованието си, за да развива своя ферма за 
маслини и за преработването им във висококачествен зехтин за износ. 
 
Предстои изготвянето на мини-доклади по групи по идентифицираните теми. Повече информация 
вижте на: 
 
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/new-entrants-farming-lessons-foster-innovation-and-
entrepreneurship 
 

 

Предстоящо 
 

Конкурс "Зелена европейска столица" - 2018 

 

Краен срок за кандидатстване: 19 октомври 2015 г. 

С наградата за Европейска зелена столица се отличават градовете с население над 100 000 души, 

които правят най-много за съобразяване на градския живот с околната среда. Годишното отличие 

има за цел да насърчи европейските градове да предприемат действия, за да станат по-

привлекателни и здравословни места за живот, работа и туризъм — градове, които са подходящи за 

живеене. Градът-победител има ролята на модел за подражание с цел да вдъхновят останалите 

европейски градове да следват техния пример. 

На посочения линк може да намерите повече информация за кандидатстване: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html 

 

Конкурс "Европейско зелено листо" - 2016 

 

Краен срок за кандидатстване: 19 октомври 2015 г. 

Конкурсът "Европейско зелено листо" е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 
души. Конкурсът оценява труда и успеха за постигане на ,,зеления растеж" и наградата се присъжда 
на онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Градовете победители в конкурса 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/new-entrants-farming-lessons-foster-innovation-and-entrepreneurship
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/new-entrants-farming-lessons-foster-innovation-and-entrepreneurship
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html
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"Европейското зелено листо" поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват 
техния пример. 

На посочения линк може да намерите повече информация за кандидатстване: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html 

 

 
I-ви национален събор „На Белица на хорото”, 15.08.2015. 

 
 

По идея на Представителен фолклорен ансамбъл „НАШЕНЦИ” и със съдействието на Община 

Трявна ще се възстановят отново българските традиции и обичаи в с. Белица, Община Трявна, чрез 

провеждане на събор „На Белица на хорото”- I-ви национален събор. 

Съборът ще се проведе на 15.08.2015 г. (събота) от 10.00 часа в с. Белица, Община Трявна. 

 
 

 
Осми международен Фестивал на фолклорната носия – Жеравна,  

21 - 23 август 2015 
 

Невероятно разнообразие от музика, песни, танци и занаяти, древни обичаи, нестинарски игри и 

пехливански борби. Изобилие от руйно вино и студена ракия, стари мезета и чевермета, вкусни 

гозби, горещи погачи, които ще Ви върнат 100 години назад във времето. 

Задължително условие за присъствие: фолклорна носия 

http://www.nosia.bg/ 

 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html
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Делюви празници в Златоград, 22 септември 

 

Тазгодишните Делюви празници и Септемврийски литературни дни в Златоград ще се проведат на 
22 септември 2015 година. 

Ежегодно в Златоград - през втората половина на месец септември се отбелязват дните, посветени 
на легендарния Делю войвода - златоградския символ на всеотдайност, достойнство и 
свободолюбие, пример за сила и чест. Според преданията той е един от най-прочутите и 
легендарни родопски хайдути.  

По време на празника традиционно се прави възстановка  „Един пазарен ден отпреди 100 години” – 
хората излизат на пазар в Етнографския ареален комплекс „Стария Златоград” облечени в 
традиционни дрехи от преди 100 години. По време на възстановката старият град сякаш оживява в 
миналото. 
 

 
 
 

 

Интересно и полезно 
 

Биопчелар спечели националния конкурс  
за Европейската награда за млад фермер 2015 

Петко Симеонов, млад фермер и 
производител на биологичен мед спечели 
Националния конкурс за Европейската 
награда за млад фермер 2015 г. В конкурса 
се състезаваха общо 20 проекта на млади 
фермери. 

Симеонов бе отличен за проекта си за 
подвижно пчеларство и интегрирана 
система за управление на пчелните 
семейства. Той ще представлява 
страната ни на Европейския конгрес на 
младите фермери, който ще се състои 
през ноември в Европейския парламент в 
Брюксел. 

 

Евродепутатът Владимир Уручев бе 
домакин на официалното по връчването на 
наградата. 

Официален гост на събитието бе 
министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева, която поздрави 
организатора на конкурса за добрата 

инициатива и припомни, че днес приключва приемът на проекти по мярка 6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. МЗХ отчита засилен интерес по мярката, 
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надвишаващ обявения в началото на приема бюджет (към 23-ти юли са подадени 2202 проекта на 
територията на цялата страна). Земеделският министър сподели наблюдението си, че младите 
фермери, получили подкрепа по старата програма, са надградили стопанствата си и вече участват в 
другите мерки на програмата. В заключение, тя допълни, че младите фермери ще се ползват с 
предимство по всички мерки от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

Конкурсът за Европейската награда предизвика засилен интерес сред младите земеделски 
производители, като в обявения срок за кандидатстване постъпиха 20 проектни предложения в 
различни сфери на земеделието – растениевъдство, животновъдство, смесени стопанства, 
биологично пчеларство, аграрен туризъм и др. 

Оценката на постъпилите проекти бе осъществена от Жури на Националната награда в състав: 

 Цвета Караянчева, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, Народно 
събрание на Република България; 

 Марина Бракалова, Първи секретар, Обща селскостопанска политика, Постоянно 
представителство на Република България към Европейския съюз, Брюксел, Кралство Белгия; 

 доц. д-р Божин Божинов, декан на факултета по Агрономство, Аграрен университет, Пловдив; 

 Анна Петрова, главен експерт в дирекция "Развитие на селските райони", Министерство на 
земеделието и храните; 

 Димитър Димитров, председател на Националната асоциация на младите фермери в България 
(НАМФБ) и 

 Даниела Филипова, главен редактор на предаването "Бразди" 

След внимателен анализ и предварителна оценка на постъпилите проекти, журито класира шест 
проекта, които бяха представени от техните автори в рамките на събитието. Младите фермери 
спечелиха аудиторията с неизчерпаемия си хъс за работа, иновативните подходи в развиваната от 
тях земеделска дейност и желанието да облагородят местната общност, в която живеят. 

Петко Симеонов, млад фермер и производител на биологичен мед спечели Националната награда с 
проекта си за подвижно пчеларство и интегрирана система за управление на пчелните 
семейства. Той получи правото да представлява страната ни на Европейския конгрес на младите 
фермери, който ще се проведе през месец ноември в Европейския парламент в Брюксел. При 
връчване на наградата, евродепутатът Владимир Уручев поздрави младия пчелар за иновативния 
проект. Правейки аналогия със стремежа на ИТ специалистите да изградят информационните 
системи, имитирайки перфектната организация в пчелния кошер, Владимир Уручев пожела на 
младия пчелар да направи следващата стъпка като внедри успешно новите технологии в пчелните 
кошери, за да бъде намалена до минимум човешката намеса при добива на мед. 

Владимир Уручев покани като делегати на Европейския конгрес на младите фермери останалите 
класирани участници: 

 Светлана Манева от Ямбол получи Грамота „Най-устойчив проект” за проекта си за смесено 
стопанство - свинеферма и зърнопроизводтво като източник на фураж за отглежданите животни; 

 Емилиян Караасенов от с. Старцево, общ. Златоград получи Грамота „Най-иновативен проект” 
за проекта си за отглеждане на застрашения от изчезване вид - българско родопско говедо с 
хидропонен метод за производство на фураж; 

 Станислава Арабаджиева и Петър Лалов от с. Боженица, общ. Ботевград получиха Грамота 
„Проект със силен социален потенциал” за проектите си за създаване на смесено стопанство, 
съчетаващо отглеждането на трайни насаждения (сливи, тикви), животни и развиване на селски 
туризъм; 

 Вероника Ненова, гр. Априлци, общ. Ловеч бе най-младият фермер сред младите фермери, 
едва 18г. и получи Грамота „Най-добър проект за ефективно партньорство” за проекта си, 
свързан с развиване на родовото имение, интегриращо селски и аграрен туризъм. 

За повече информация: 

http://www.nsm.bg/novina/petko-simeonov-proizvoditel-na-biologichen-med-specheli-natsionalniya-
konkurs-za-evropeiskata 

 

http://www.nsm.bg/novina/petko-simeonov-proizvoditel-na-biologichen-med-specheli-natsionalniya-konkurs-za-evropeiskata
http://www.nsm.bg/novina/petko-simeonov-proizvoditel-na-biologichen-med-specheli-natsionalniya-konkurs-za-evropeiskata
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Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство 
„Биотехнологични производства“ 

 

Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2015 - (single stage call)   

В Официалния вестник на ЕС от 19 май 2015 г. е публикувана покана за представяне на 
предложения и свързаните с това дейности в рамките на Работния план за 2015 г. на публично-
частно партньорство „Биотехнологични производства“. 

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата H2020-BBI-
JTI-2015-01. Ще бъде предоставена подкрепа на обща стойност 100 млн. евро. 

Работният план, който включва предвидените крайни срокове и бюджет за дейностите, е 
достъпен на уебсайта на портала за участниците: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

заедно с информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указанията за 
кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще 
бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците. 

Вижте поканата и придружаващите я документи: 

http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals  

 

 

 

ДЪРВО С КОРЕН 2015 
http://bit.ly/1IfsThp 

Изпратете вашата номинация до 18 октомври 2015 г.  

За шести пореден път от Фондация “ЕкоОбщност” обявяваме началото на конкурса “Дърво с корен”. 
Конкурс, който ни стана скъп през годините, който разказа историите на любими български дървета 
извън границите на страната и ги направи известни в Европа. Отново с него ще търсим дърветата, 
които обичаме – не защото са най-стари или най-красиви, а защото са специални. Специални за 
вас, за вашето семейство, приятели, село или град. 

Познавате ли такова дърво? Дърво, което е оставило следа в паметта ви – с мило преживяване, 
детски спомен или което е обединило хора, легенди и специални събития? Пишете ни за него, 
разкажете ни вашата негова история. 

Дървото победител ще представи България в международния конкурс„Европейско дърво на 
годината 2016” и ще получи специална грижа за подобряване на състоянието му, ако има нужда от 
такава. 

Освен голямата награда, ще връчим допълнителни отличия в още три категории: 

 “Млад природолюбител” – за деца от 6- до 14-годишна възраст; 

 “Вековните дървета говорят” - за вековни дървета от цялата страна, които са свързани с 
исторически събития или значими личности от нашето минало; 

 Специална категория за доброволци-залесители, които искат да разкажат личната си история – 
защо и как са решили да се включат в залесяване, какво е било преживяването, какво си 
спомнят най-добре, какъв отпечатък и емоция е оставило то у тях. 

Конкурсът “Дърво с корен” е отворен за участие за всички – деца, възрастни, учители, ученици, дори 
институции, фирми, организации или просто неформални групи от хора. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals
http://bit.ly/1IfsThp
http://www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx
http://www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx
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Младите фермери и ОСП 

Брошурата "Младите фермери и ОСП" е полезна за новото поколение земеделски производители. 
Тя прави преглед на всички налични инструментиза млади фермери. Трябва да активираме тези 
инструменти с една цел: да се даде възможност на новото поколение земеделски производители да 
се появят и да започнат своите селскостопански предприятия на здрава основа. 

Изданието е на ЕС и е на английски език.  
 
 

Рамка за мониторинг и оценка на Общата селскостопанска политика за периода 2014 – 2020 

Запознайте се с брошурата на Службата за публикации на Европейския съюз „Рамка за мониторинг 
и оценка на Общата селскостопанска политика за периода 2014 – 2020„ (приложена е на български 
и английски език).  

Цел на мониторинга: Да покаже напредъка в изпълнението на политиката 

Цел на оценките: Да осигурят полезни и своевременни заключения и препоръки за политиките 

Кои са новите елементи в рамката за мониторинг и оценка на ОСП за периода 2014—2020 г.? 

За пръв път рамката за мониторинг и оценка ще обхваща цялата ОСП (и двата стълба). Рамката е 
претърпяла известни промени от гледна точка на въвеждането на опростяване и съгласуваност, 
като все пак се запазва задълбоченото обхващане на интервенциите на политиката. 
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